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*Z00DA0980DA* 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Vast te stellen de beleidsnotitie begraven in eigen grond; 
2. Aan het college de bevoegdheid te mandateren om te beslissen op verzoeken tot het aanwijzen van 

gronden als bijzondere begraafplaats. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Beleidsnotitie waarin het algemene standpunt wordt vastgelegd dat begraven in eigen grond in principe 
ongewenst is en dat een uitzondering kan worden gemaakt voor gevallen waarbij sprake is van voldoende 
historische binding met de grond en deze ook voor de toekomst gegarandeerd kan worden, alsmede de 
beslissingsbevoegdheid aan het college mandateren. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Beleidsnotitie 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
beleidsnotitie begraven in eigen grond vaststellen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2013 
 
Werksessie 
25 november 2013 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Opsteller 
bert.albus@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/26009-VB/13/03307 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De Nederlandse wetgeving staat in principe het begraven in eigen grond toe, echter het is niet de 
bedoeling dat dit onbegrensd is. De gemeente stelt daarom nadere regels op. In bijgaande beleidsnotitie 
zijn de regels opgenomen waaraan voldaan moet worden bij een ter aarde bestelling in eigen grond. 
 
Argumenten 
Op het grondgebied van de voormalige gemeenten die zijn samengevoegd tot Stichtse Vecht zijn 
gemeentelijke begraafplaatsen aanwezig. Daarnaast kent de gemeente, verspreid over de verschillende 
kernen, een aantal bijzondere begraafplaatsen. Samen bieden zij een ruim en gedifferentieerd aanbod 
van mogelijkheden tot begraven. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het niet noodzakelijk is om 
overledenen in eigen grond te begraven. 
 
Toch komen er van tijd tot tijd verzoeken binnen om in eigen grond begraven te mogen worden. 
Op dit moment hebben wij twee van dergelijke verzoeken ontvangen.  
In geen van de voormalige gemeenten bestond over dit onderwerp beleid. 
In voorkomende gevallen is het aan te bevelen hierover beleid vastgesteld te hebben en tevens dat ons 
college een dergelijk verzoek met in achtneming van dat beleid kan afdoen.  
 
Wij stellen daarom voor bijgaande beleidsnotitie vast te stellen waarbij het algemene standpunt wordt 
vastgelegd dat begraven in eigen grond in principe ongewenst is en dat een uitzondering kan worden 
gemaakt voor gevallen waarbij sprake is van voldoende historische binding met de grond en deze ook 
voor de toekomst gegarandeerd kan worden. 
 
Kanttekeningen 
Gevallen waarin er naar ons oordeel bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om op een verzoek, in 
afwijking van het bepaalde in deze beleidsnotitie, te beslissen zullen wij steeds aan uw raad voorleggen. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de beleidsnotitie zal een en ander op de gemeentepagina bekendgemaakt worden 
alsmede op onze website. 
 
 
5 november 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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